




 يذلا ٌداهجلا َكِلَذ 2 ني 0 ناسنإلا داهج ٌةَّصِي وره

 و موق هيف 0 ١ فئاظَو ةيدأَتب تالآلا هيف تحبط يل ١

 0 ! صْخَش ص سانا ءاضْعَأ

 نك رك -_



 خيراتلا ِءَْب َلْبَق

 هيَ ةبدَبَجَلا هتوف ىلع دمت امم ٌرثكأ ة

 اهيف شيعلا ًارطاشُم ةبطرلا ةدرابلا ضرألا ىلع ميِدقلا ناسنإلا ضاع
 كلذ يف ضْرَألا رُكْسَت تناك يتلا ءةَرِطَحلا ِةَبيرَعلا تاناوّيحلا نم ارينك
 مهحالسو 0 انك تاناوّيَحلا َنوُداطْصَي سائلا ناكو لل

 ٍتاعوُمْجَم اوُشاع .اهدوُلُج هبا « اهنورقو اهولتق يتلا شوحؤلا باين

 دزبلا يعني لوألا ناسنإلا 0



 ةيزيرقلا بطلا

 هزي هاوي تزتلاو ىّتألاو ٍضْرَمْلل ًاضْرَعُم ٌميِدَقلا ناسنإلا ناك
 «ةَحيِرُم َرْيَغ كاذثآ ةايحلا تناكو .يبناج لك نم 000 9 كرو ةطيحُملا تاناوُبَحلا

 0 امتنع َراثلا نأ َظِحْوُل دقو . حرفتلاب ةهوشملا (لجْرألاو ي 00 1
 2 اسما اجت لذ ديس رع اهلمْجَتو اهَداسَف منت ٠ حورُجلا يكل

 ٍةَمِحدْرُملا َةّيحّصلا ِريَغ نكامألا يف مل اهنأَش َوْم امك ضارمألا تدادزاو
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 ٌرِحاّسلا وأ ْفاّرَعلا ُبيبَطلا

 | حاوُألاٍْرَطِل رامي رسل ناك
 7 لاكشأ ٍرْخلِل تاكو . ضارئألا

 . ًةَموُعْرَم ا

 أ َنونُظَي اوناك 0 0 0 اوُناك ل حجري
 خلا َنِم ضيركلا َنوُدِقْني كلدبو ٠ برها َنِم َةَريِرِقلا
 دب اوطاع ىضلا ضَْب نأ لع ٠ ٍبوُقلا كلت ضب َلوَح معلا ومن
 ني ُدَحْؤُت تناك يلا ملا كلت نأ هيو . ةئحاجلا ٠ اَيلَمَعلا كلت
 دخت اتناك يملا تابارطضألا يرد ىلا الزم ني ِءاصُنا 0
 . ىرْخألا ٍةَريَرَشلا حاوُرألا ٍداعْبإل سبلت ديواعَت 3

 رجلا رطقلا يف يح



 ع بالا نور رانا عَنْضَيو تاتا 3

 | ضارمألا ءافش ِهتعاطتْسأب
 | (ٍتاقْرَللا ) تاقوُصُللا
 اًدج ٌةَجِعْرْلا ٌضارْمألا

 | ٍراظْنأ طَحَم ٌرِا ل

 .قةءءءو اليت يماع
1 0 27 3 

 َّط « اهعاوناو ضارُمالا

 ما مق 00 ماعلا قلاوَحو

 ١ ءاّبطألا َلَمَع بطل

 لِ اخ َلِصَي «٠ اًديِدَش اًباَقِع وباع اوُناك هتكلو 2 0 1
 0 ٍرَرَضب ضيا بيِصأ اذإ « تْوْلا

 ديو ذألاو « (نيعْدَتلا ) رخل لع ُلِوتْسَت ُهّيَطلا ٌةجلاعْلا تتاكو

 . اهياظِع قوُحْمَو اهزاربو تاناوّبحلا ِلْوَي لامْعتْسو « يشعل

 ٍةَطيِسَبلا ضارْألا جالعل ُلَمْعست ةديدَع انوُرُق باشغألا ِتّلَظ 7



 َئوََحْلا ملاعلا بوش ِلْوُأ ني
 يالا منجل

 ٍتلمْعَتِسا او . امم حْرجلا اتقاح َْتَعِضو و اذإ 2 َلَقْفَأ ٍقَروُصب 8 رع
 ياكل لِ افلا ٍتديعأو 2 قولا دال ”تادامضلاو رك

 رتمألاو « كلما ةرشألا يف اًوُصْحَم يقازلا بطلا

 ايِداربلا َقَرَو ست ةّدام ُدوُجوَو ؟ ةباتكلا نوير فرع ْدَقَل
 . ةَلفْلا ٍلاْجَأْلِل ميتاجالعو مهتتفاشتكلا نيوذت نم ْقنُكَم ُمَدنِع

 اذان



 ىّرخألا ُةَركَبْلا تايد

 1 ءو ٠ (ِنْيَرَلاَّنَْب ام) قارهلا يندم

2 
 فلأ ني َرْثكأ اوُصُّخَشو ءِضَنَنل

 . ةّيحارجلا ٍتاّيلَمَعلاب ٍةَّ
2 

0 
 « اهُليْحَي ّمدلا نأ اوُدَقَتعا يتلا ءِضارْمألا لاقتا عنب اهيوُحْنل ُحَيدُ

 . َنيكلهتنْلا لإ

510 8 
 رولا بولُسأ تاكو .م .ق 8

 ا ا 5

 نك امأ َرْخَو نأ َنوينيَصلا َدَقَعأ قو . يد ةرئ
 ِهيلاح لإ ضيا َديعُي ْنَأ نكمل ءادج ةَقيَقَد ربإب ملجلا َنِم ٍةّصاخ

 كام كاري الف « يمل بطلاب



 ٍنانوُيلا ُدالب

 كاوح « جيردّلاب تقتل ١ ّرْطِم يف ْتَممَجَت يتلا يبطل مما نإ

 َنيَيلا تائم عضب يف ْسرَرَطَت ْثِيَح « نانوُبلا دالب لإ .م.ق 50١ ماع

 . مَيلاَتلا

 نِم ءادغألا ًماهس َنوُجِرْخُي َفْيَك قيرغإلا وبٍراحُم َفَرَع

 اذإف . ٌةيفاش داوم َنوُلمْعتْسَي َّفْبَكو « فَلا َنوُمِقوُب َفْيَكو ؛ مِداسْجَأ
 تفرع . 0 0

 هَّنإَف « ِهِحْرُج كإ ىَوْذَعلاِل قت لو اي راحلا دع للا دعاس

 5 3462 سوك 2 2 22 ع اصمم عم هع

 اهببسب تاف « الوهْجَم ارم ىَوْدَعلا تناكو . ِماَيَأ َدْعَب ِةَكَرْعْلا ىلإ ُدوُعَبو

 . تالا نم يك
 ذانوُيلا بطلا يف اًديفُم اًماهْنسإ مُهْأ نَم مظْعَأ نإ

 5 0 ف 5
 - 8 اط وأ بلاط يأو - َساروغانيف هئامأف . ِةَمسالَقلا

 مولا مق يف َنَأَس اهل ناك وطْسرأو « نوطالفأو « ةطارسو « طار
 5 2 ه2 سم أعل هع قع 6 2

 يان ىتح تانيسحَن الع ارطت مل ٍةيبَطلا مهلامغأ ني ٌرينَكو . بطلاو

 تاجلاعملا ضْعَبب َنوُموُعَي اًضِأ ُهَنهَكلا ناكو . َرَثَع ّسياخلا را

 « ابلاغ يِرْحِس عّبط تاذ تناك كلي نِكلو « ٍدباعلا يف ةّيبطلا

0 

 دا

 ٍناّيئانوي ىَقْشَتْسُم امداخ : ق ١ 1 عار يس ل م 1
 02 1 1 خارمالا صيخشت ةردق نوينانوُيلا هقمَح ام مّظعا ناكو

 . ةكرشلا يف حور براحُم نتي 0 ل ردح ا 00 2-0 - 0
 4 الدب ضَرْلا ٍببس ريسفتل لقعلا ىَوق لامُعِتْساو « جاتنيسألاو ٍةَظَحالملا

 طار يفصن كاثي : راسيلا ىلإ ِرّغلا حاولا نع ٍَميِدَق ٍّيفارخ ءارآ لَع داتْعألا 5

5 



 لاَ الو بطلا يأب اًبلاغ ب
 نشيط يذلا بالا

 ل 0 0 تَحَّبْصاو ؛ طارق

 ئطاش ْنَع اًديعَب سوك ٍةَريِرَج يف .م .ق 0+4 ماع َوْحَن مارب َدِلُو

 0 نع كا ِتاَيِرَظَن ىدحا تناك
 َدّقَتْعاو 6-10 1 : . رار راو ران < مّدلا : َلِئاَوَس

(2 ' 

 لا
0 - 



 ةعقاولا دالبلا «.م .ق ٠" ماع لاوح « هينا

 منقلو ٠ ةيروسو 1 ىَريَصلا اسال نانوُلاك ٠ بتل 0

 لع اروصنم . ألا لأ يف « بطلا ناك . ريو 2
 َنيِرِبِدَق ا ا َناموُرلا نكلو « ءاقرألاو 2

 تا كاب لا را

 0 عمم ف رعم# كيمو وع
 ؛ ةماعلا ٍةحّصلا ٍةَمِظنأ يف ناك امبر نامورلا هزرحا مدقت مظعاو

 0 يف ْتَحِيُفو « قاوئسألا يف ٍةَمِمطَألا مِنَ نوُبفارُي َنوُسَِفْلا ناك ْذِإ
 0 ٍق در ا 0 ايلا ترجو . لوألا تاَيَمْشَتسْلا
 ٌةّماع تاماَمَح ْتَدَيِسو

 : 1 7 3 جل ضيحار ارم كِلانُه تاكو
 جياخ امأ . ربا ربت يفر امنا لإ راما ا كا

 َرثكأ ناموَرلا ناك َكِلْذ مّمو . ةَرِذَ 0 نادلبلا تتاك ْدَقَك ِنُدَلا



 نيالا دكر .

 ءورقللا يف لئاّسلا طاقن ا ا ف عضو « لالا

 نم تابَج اصر َنودَوَرُي نانسألا ءابطأ م . سال

 كلت ْنْكَت و كالْسألاب ٍرخآلا ٍضْعَبلا نا ب دودكلا « نائْمألا

 سار 58 3 ) نولاقل 0

 . رشَع عباّسلا ِنْرَقلا
711 



 ٌنوغاطلا

 0 ذأ «٠ ةكيطحلا ىلَع اقع الاغ دعي صَرلا ناك
 0 رطسرلا ِنورُقلا ص ريخألا 2 ءانثَأ يف كللذوأا 1 ١

 9060 500 تناك 1 0

 َفضِن تَلَنقو «٠ اًبروأ :رذعا َكِلُذ يف ل

 فرعي ملك ءم 144 ماع ايئاطيرت ُدَوْسَلا ُتْوَلا حاتْجَو ءاَي
 اذإف . ةءوبْوا ةئكمألا َّنِم رارفلاب ابطا ّحَضَن قو . ُهُجِاَعُي َفْبَك ّدَحأ

 وكا لوانتو ٠ وول ةحاّرلاب اوحصت « كلذ لاحَتسا

 . (يِوَمَدلا زا قَشِ) ٍدْضَقلاب ْوَأ تالاحلا َِْبَتو « ٍراَّلاب ءاوَللا

 ا نانإلب ءامسلا باَقِع وه نوُعاطلا نأب نيعنتقم اًعيِمَج سانا ناكو

 . ئطاخلا

 نسي ل يذلا ٠ بلا رات ايي ارت سأل تزل ىبتأ
 نس ينمو يفلأ لالخ ليلق 'يقيقَح دقت ىَري

 وألا تملا ءانلأ يف مهداعْب تلا لْمَح 0



 ل

 . ةّماعلا َةَحِّصلاب ٌمامِتْمَألا َدادزآ « ىَطْسْولا نوفل

 هلا تاجالعلاو « ماعلا َن
0 

 تديشو . عراوشلا فيظنت لع نوفرشُيو ٠ نويوامكلا

 ٌعودتوغ ُناهوج َعرَتْخَأو . ٍةَريبَك ٍدادْعَأب تاعياجلاو
0 3 3 3 

 ةَعوبطكا - ف 146٠« ماع وحن ٍةك 1
2 38 0 
 ٍةَفلَتخْلا راطقألا نَع ةّدوخاملا ةّيبطلا تامولعلا

 ِتْقَولا كلذ يف ءاّبألا تاكو

 َناكو . َنيلْهَألا َنِم اًدج

7 0 

 بطلا ةَسرامُم نأ ّمَمو

 اكو « ربا اهتلاح َلَع تَّلَظ ةحارجلا نإ « ّرَشَع
 "اي رك ارلاك ىلا عا مالا نر ميدلت ني راك كتل



 الا ملجلا ةَسارد

 ا مل

 َفَلَأ 1647 ماع يفو .



 ٌءاوهلاو ْمّدلا

 ٍةَقِرْعْلا يف يللاَتلا هلا ُمُدقْلا َثَدَح

 34 ؟را مل املأ يزرع يك نحل

 وجا 0 يف لعب

 ِ لإ نييارَّشلا ةطاسوب ه
 0 ةّيناث بلقلا ىلإ َرِئاَدلا ّمّدلا ٌةدرَْألا 0 3 ملكا رار

 . ولجاو واحنا يف 1 يري انأب مدلل ُحَمْسَت ال بلَقلا يف تامامّصل نأ اًضْيأ

 لا ص ك تا سل ريا 1 0

 7 ١ 1 00 ل ناوطنأ يرو يلسيرب 6ك
 هع كا الع منجلا دلو ّ . نيجوزيلاو رو 5 1 0

 - ١هال8 يراه ملو - نيميلا ىلإ

 . ةّيوَمَدلا ٍةَرْوَدلا ْفِشَتْكُم ءاده



 ُةّيلْقعلاو ُةّيدَسَجلا ٌةَحَّصلا
 ا ا ل

 ِرطّشلا يف اكيرمأو اًبروأو ايناطي رب لع ربك ٌريفَت أرَط
 >1 ةعانّصلا ينف . َرَّشَع َنِماَنلا

 «نيحلا كلذ ىَّتَح ٍفيّرلا يف َنوُشيِعَي اوناك نيذلا ُسانلاو . عناصكاو لياعملا
 ايف ُةَمِحَحْرْلا ٌَرذَقلا توبا ترهظو . ٍةَعانّصلا يف اوُنَمَْيل نما لإ اوُقتلا 00 7 0

 تتاكو ام راذقأ تاشسلا نع ريراجملا تفاضو

 « دي تلا لع مول ل داكو ٠ يل توي ىلإ هلال ضيجار
 لك يف توكاو ضرك َرَمتْناو , عراوّشلا يف ةَمِكارَتم ىَقْبَت تايافنلاو
 . ناكَم

 تاَوَللا . رّقَبلا تاباَلَح نأ َنييوَرقلا نِم عيت ْدَق رج ناكو . ٌرَبَج دراودأ هعمأ

 داود ماع مكَط ْدَقَك :
1 

 هَمَعط مث ٠ ِرَقبلا يرد ٍَباصُم

 بيبطل حم 1747 ماع يفو . وسب َنوُلاعُيو « ٍةَرِذَق فورظ يف َنوُش
 ا و 02 كا فدل ١ لب بلف همنا يرث
 ]لا 2 0 لأ ٠] لوألا ةرطخلا طخ كلذيو

3 

 َرَثَع نما َِْقلا تاناتسرامبب دَحَأ يف لوُقُعلا ىَضْرَم نق



 1 كا َمُّمَع يذلا نوتروم ميلو روتكللا

 ملألا ْفيفْحَت يربثألا هقاشُتتسا ٌراهجو « تارّدّطلا

 امي اوُناك َدونْشا نأ مم

 0 انا 0

 ديرما 1 ضير ناكو . اًريثك ضير ُبِعْرُي اًرْمَأ ناك يذلاو

 الا لمعب اني« ءوملاب اًنيطنم نودعاسلا

 دمالآ يف اقرا ضيرلاو «( را وأ

 يف حب يَ 2 نراو نوج ُهُعْو « ةلاذتآ اري ناك يكريأ بط

 0 ِةَبلاَتلا ةّنّسلا يف فشلا . ريثألاب 1 ا ىضرْلا ٍدَحَأ ٍقلَح

 . ةدالولا َدْنِع تاهّمألا مالآ فب مروفورولكلا

 نوي نولازَي ال نيزرإبلا | سانلا َنِم ربك ناكو

 الإ اًيئاهن ُلَدَلاو ٌرارْئمْشَألا َكِلْذ لري 0 ت1

 . عباّسلا اه ْتَعَضَو امَدْنِع « مروفورولكلا ٍلامْعَتْأ لَع ايروتكيف

 ار

 « ٍءاشَع ََلْفَح يف 18410 ماع ٌمروفورولكلا َفِشمكا

 ني نانثآو هريثدأ نم كوسبميس سميج ىَرْجَأ امَدْنِع

 ذقو . مهيقلَأ لع ٍةَفِْخُم ٌداوَع برات هئاقدضأ

 يعَولا يدقاف ضْألا ىلع هَل مَ



 ىَودَعلا

 فاشتكا بيسو . َرَشَع عِساَتلا لا ينمالالا فيل يف ربك مدَقَتَت َدَح

 نكي وهو يضم ٍرِدَخُمَك هيئات نيياكوكلا
 0 ”ا َلَثْفَيَم ثلا

 لإ ا ب فلام ذ 2 1 57

 لكاشكا ّضْعَب كِلاُم تَّلَظ كلذ 2

 تامو تم

 داق اناك قوذتلاو َضَرْكا نأ ساّنلا ْمَظْعُم نظو - ءاربسألاو راكنإلاب

 . ةيئركلا حِئاوُرلا ٍةَطاسَوب

 َلوُبُم سِكْفَت ةيروتاكيراك ٌةَروُص - ؛ ندْلا ىدخإ يف بْرَُشلا ِءام نم ٌةَدحاو ٌةَطْقُت

 يلا ٍرْيَغ ىَوذَعلا راطخأ ِتايِرَْن ىلإ ةَبسلب شَّشلاو ِةَيِرْحُسلا لإ ساّنلا
5 



 روتساي سيول
 8 طع هم

 تلا يف « ٌروتساي سيول ُهمَْأ « يِسْنَرَق لْجَر َماق دق :

 دا 1 بِلا خيرات 0
 ميئارججا امهببس ىَوُدَعلاَو

 . ةبمركلا حئاورلا ةطاسوب ال

 7 « مئارتلا رك « انيبَط ال اًمِلاع ٌروتساب ناك

 نأ فشتكاو . ىرخأ َلئاوسو ٍلوُحُكلا ين َرمَخَتلا سردي ناك
 مآ لملا اذه ىلع َقيلطأو « لئلا ىلع ةرارتلا طيات اهلك ؛ 0

 ١ نامي رك ِنامَمِل

 ناك . درعا كمل ىرتاال ؛ 17 هاش. هع تانك مئارجلاو

 0 6 روتساب هع يف نر (بوكسوركملا ) ُرهْجملا
 اًعاونَأ نأ َفَسَتْماف

 بال ةقيرَط َفَشَتْكاو « ضارئألا

 ا مارت لع ليو ٠ اًضْنأ داون العجي

 نفح اذإ لأ وه ٠ َرخآ اني
 ا همم
 0 ل كو © ضرب تراست ال حاجشلا إف ٠ اذ ةقيمضو ةئئتم

 يف روتساب سيول نافل



 اا
 لكلا حادي ذك تناك نللل يف نوت نا 0

 م 6 1 -

 امأ . ياغ ساموت ٍةّياعِرب ياغ . املا يف دعت

 0 احلا افاعتسإل تاسمزم اهنأب فرتت تناكف ةموكشلا تانخم

 . اًلاغ اهف اوُتوُمَيل هرقل اهنْوَي

 اوسا ري يحس َرِيَغ تايقشتسمْلا نم

 500 سايق تاعاق ه6 00

 م عدس
 يف تيت تناكو . رم ام



 لب ٠ اًالَح ْوَأ اًاَرَج حارا دْعَي َّو

 . بيبّطلاك ٍةَمرتحُم ةئاكَم اذ ٍةءافكلا يلاع اَدِرَبْحُم َحّبْضَأ

 رجلا لع ضف مك . نيئاكاو
 نس اَلَدَب محارم ٍِتاّيلَمَعلاِب مايقلا

 آلا هذه َتَنَدْحَأَو . 184٠ ماع طاطا

 اخ تاءابعو ةَعِنفَأ اوُسَبْلَب نأ َن
00 20006 

 تايفستْسْلا يف تابقولا َلدَعم ضَنَحْلاو

 ارا مام َنآلا ٌقيرطلا اًبلَمَعلا اورْجَيَل نيحا

 يتلا تاّيلَمَلا ىَتح « ةَوُعُ ركل
 .حاوُأ ُداقْنِإ كلذ لْضَفب َمَتف ةّيحارجلا تاناكمإلا ةكيليم لإ ًةديِدَج َةَقْلَح

 ”نق د كاد
 علونيفلا ٍراخبل رتسل شاش اهيف َلُْسسا ٠ 181 ماع ةّيَمَع ءارجإ ءانثأ يف 20410



 هوب الا تلج يلا « (ةدرتاكلا ملا )لا ألا
 لور ل لاع ىّرْجَأ امّدْنِعو

 موك م26 ل
 0 قب اي م

 0 - ا

 يروك يرامو ريب

 1816 نجتنور مهلو

 | ةعَِألِل ثيدَح ٌزاهج 4



 نيرا ِنْرَقلا يف

3 
 ردا ٍةجلاعُم يف دي مل م

 ! : 1 2 ََ دق شع 3

 نادل نم ٌريثكلا باكل اذه ْنِم بالا تاَحْفَّصلا رهظُت الف
 . َتْنَدَح يلا 57

 ناكر «٠ الام فلك

 أل 0

 لالا ةكعاج « ةّماعلا ََّبَحّصلا مدخلا ١ ماظن ٍ
 يف سائلا 0 ا كراك يف ةّبئاَجَلا هب

 0 3 راطفألا
 30 م 3

 15١ ماع يف ٍةَرْئأ بيب 3



 تافاشتكاألا َنِم ٌدْيَم

 اقولاو ضارْمألا ءافِش

 ا .مئارجلا ا يارا ا
 12 ( تانيماتيقلا ) تانيِمّبَحلا 0 ناكو . انماعَط يف ٌداوَلا ضْعَب

 . ٍنزاوّتم ءاذغب ساّنلاٍديوُرََوْحَن ماه

 ع بلك ةَدعَم نم يق مع نم نيلوسإلا ج ا ا

 ماع فيشثكاو ٠ ( ركل يسارا
 0 كلا تاؤاملا كرا حيضأو . ديمالينافلسلا

 8 ا ضارثألا ني

 . (اينوموينلا ) َةَكَرلا 0

  هنكلو « 1914 ماع َنيلسيبلا غنيلف ردنسكلا ٌروتكدلا َفَشتكاو
 ةّيلاعلا ٍبْرَحلا مك اللا

 . بايأل هن بيل د فهم حلب رم لان حولا يف ىلا
 ةّمواقملا تاجالعلا نِم ةلِسْأسو نيسياموتي رتسلا فاشتكا َنيلسينبلا التو
 ميئارتجلا ِتاَداصُم وأ أ تايدْرلا مس نأ اَهَلَع َقِبْطُأ 0 5 : بايت

 الملا بيس يف را 2

 . ٍةديدَج ّحِمالَم كانبو « ِةعَرَسْلا تاباصإلا ع 0 0 قير هدو

18 



 ليدْتلا ٌمَطَقو ةحارجلا تالآ

 ٍنورُ رع انب ترو ء ل م ٍروُصُميف بلا ضي تأ
 نم نوُرقو 0 يعَولأَو مدقتلا نم ٍةَريِصَق تاقؤأو « بغرلاو تافارخلا َنِم
 يذلا « ُيئايَحلا حاجنلا ص ٍرْطَع ىلإ نآلا انْلَصَو دقو . كّشلاو ليلا
 'نم لقت ءاضغأألا تّراصو . ملجلا فئاظَو َيِدَوُنل ثالآلا هيف ْتَمْيُص
 رَخآ لإ صخش

 ةقيطَرب موقت ينلا ؛ ٌةيعانصلا ٌةَبلُكلا ارا ةئيِدَحلا تاعارتخألا نمو
 اميلع ىَرْجُت ؤأ « حالا لإ انيك ُدْلْخَت ا رمل

 لمعلا نع اًيئاه قوت اذإ ْوأ . ةّيحارج ُهّيلَمَع

 ءانثأ يف هيرو ضيركا بلك لَمَعب موقت ةرلاو بلقلا لآ نإ
 ىلع ِدّقَتْلا ِهِلَمَع ءارْجإ ْنِم َحاَرَلا نيمو« القل يف لمع ءارجإ

 نمش لثأ ذ نع رغم 'يبطلا ليلا از ةخألا هتاونسلا يفو
 ذ ل ل ا ءاضْعَألا





 هج

 03 معلا
 م ملا ةضق

 «نداعملا) تاّرلفلا ةصِق - م

 5عروع 801 ةءوطاع

 اناولأ لواَتحَت َت
 + نيف انهي صاخلا

 توزيب - حلتفلا ضاَي

 اك ؟.١ نمزكا نال ههلاطنإ بخ ةبنبي
 تلطأ . راّمعألا فلتخ سات تاعوضوملا نم

 ةحاج - نانا ةيكم
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